Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 4. zasedání ZM v roce 2013 byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 10.04. Jednání bylo přítomno 15 členů
zastupitelstva (viz prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil
starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Ludmila Radilová a pan
Pavel Štěpánek, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Z předchozích zasedání ZM trvá úkol vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny
na stadionu TJ. Kriteria pro vypracování Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
Města Zbýšova TJ Baník Zbýšov byla stanovena – více v informacích o jednání RM. I ostatní úkoly,
které byly přijaty v průběhu jednání ZM dne 25.03.,byly splněny - byl zveřejněn záměr odprodeje
pozemků v majetku města parc. č., 1522, 1523, 1524, 1525 a části pozemků 1521/1, 1521/9, 1521/10,
1526, 1527/1, 1528/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, jedná se o podmínkách prodeje soukromých parcel na Masarykově ulici městu.
Zápis z 3. zasedání ZM je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 4/2013 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ludmilu Radilovou
a Pavla Štěpánka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 3/2013 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/4/2013/ZM bylo schváleno
1. B Schválení programu
Návrh programu byl uveden na pozvánkách, zaslaných členům ZM a v informaci zveřejněné
v zákonem stanoveném termínu na úředních deskách. Program byl přítomnými členy ZM schválen bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje následující program 4. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 15.04.2013
3. Hospodaření města za období 1-3/2013, schválení DRO č. 2/2013
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2012, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2012 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2012
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
6. Výběr dodavatele veřejné zakázky Snížení odvlhčení zdiva v suterénu bytovek
na ul. J. A. Komenského 413 - 415
7. Hospodaření s majetkem města
8. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
program 4. zasedání ZM

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/4/2013/ZM bylo schváleno
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 15.04.2013
Rada města Zbýšova projednala a schválila program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne
22.04.2013.
Informace o investičních akcích je obsahem bodu 5 zasedání ZM.
Školství: Rada města Zbýšova schválila podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení pro školní družinu a školní jídelnu Zbýšov, jejichž činnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11
Zbýšov, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z 50 na 90, zvýšení
nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 300 na 380 s účinností od 01.09.2013 a pověřila ředitele
příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11
Zbýšov, k podání výše uvedené žádosti KÚ Jihomoravského kraje.
RM vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Zbýšov, schválila účetní závěrku
příspěvkových organizací, zřízených městem, sestavenou k 31.12.2012 a to Základní školy Zbýšov,
okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, IČO 71007628 a Mateřské školy Zbýšov, okres
Brno-venkov, Školní 412, IČO 71007636.
Hospodaření s majetkem města: Rada města vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních
bytů do užívání, které podali: M. S., Zbýšov, manželé P., Rosice (do BDS Majrov). Rodina B.
požádala o výměnu bytu za větší, stejně jako rodina S.
RM schválila výměnu bytu v nájemním domě pro seniory Majrov 636 panu H. za suterénní, který je
neobsazen – důvodem výměny je lepší přístupnost přiděleného bytu.
Dle písemného přehledu vyhotoveného správou majetku, činí dlužné nájemné k 31.03.2013
653 672 Kč.
RM schválila výměnu bytů v rámci domu na ul. J. A. Komenského č. p. 413 mezi paní D. P. a paní M.
I. Oba byty jsou velikosti 1 + 1, nájemnice se vzájemně dohodly a nemají vůči městu nároky na
bytové úpravy.
RM schválila záměr pronájmu parcel č. 518 o výměře 60 m2 a 463 o výměře 60 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (zahrádky ve čtvrti Padělky).
RM rozhodla na základě žádosti pana J. F., Zbýšov, prominout 50 % nedoplatku za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu na J. A. Komenského 415.
RM ocenila činnost pana Karla Podrazila, Kratochvilka 1, který na vlastní náklady udržuje pořádek
na obecním pozemku parc. č. 381 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, jelikož sousedí s jím užívanými
parcelami.
RM neschválila záměr pronájmu uvedeného pozemku, nemá však námitky, pokud chce pan Podrazil
v úklidu prostoru pokračovat.
Byt po zemřelé paní D. Š., ul. J. A. Komenského 413, byl přidělen S. Š., Zbýšov (žádost z 3/2011).
Byt po zemřelém panu J. S., Majrov 173, byl přidělen H. R. (žádost z 11/2011).
RM Zbýšova rozhodla o poskytnutí VFP MS Háje Zbýšov na stavební úpravy klubovny ve výši 5 000
Kč.
Různé
RM schválila
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro E.ON ČR –
uložení kabelu pro novostavbu na ul. J. A. Komenského; jednorázová úplata ve výši 3 000 Kč
+ DPH.
- Smlouvu č. ZN-014130004242/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která řeší
přípojku NN na Majrově, zatíženou nemovitostí v majetku města je pozemek parc. č. PK 2835,
jednorázová úplata činí 1 500 Kč + DPH
- konání a úhradu Vánočního koncertu duchovní hudby v kostele sv. Martina v sobotu dne
28. prosince – vystoupí Vlčnovjanka
vzala na vědomí
- informaci o výsledku jednání správní rady KTS Ekologie Zastávka s. r. o.
- informaci o šetření stížností občanů ze čtvrti Padělky, týkající se výměry pronajatých zahrádek
- informaci MO kulturistiky a fitness o akci dne 21. 4. a o výsledcích členů MO kulturistiky
- žádost města Rosic o spolupráci při pátrání po pachatelích krádeže v Rosicích
- informaci společnosti Elektrowin o zvýšení výkupní ceny elektroodpadu a žádost o informování
veřejnosti

- informaci vedení Základní školy Zbýšov o záměru pořídit uzamykatelné šatní skříňky, které by
zamezily krádežím věcí
přijala
- po dohodě s vedením TJ Baník Zbýšov upřesňující kritéria pro využívání VFP města, která
budou zahrnuta do Smlouvy o poskytnutí VFP TJ Baník na rok 2013
rozhodla
- o podílu města na úhradě nákladů za služby v bytovém domě pro seniory na Majrově za rok
2012 ve vazbě na zvýšené nájemné
- o prominutí poplatku ze vstupného na benefičním koncertu pro Domov důchodců v Zastávce;
akce se bude konat dne 29. 6. 2013 v Hornickém domě ve Zbýšově
- sledovat hudebně-zábavnou akci Mikroregionu Kahan dne 29. června v prostoru cihelny,
zajistit pouze pěší přístup na ni a zamezit nadměrné hlučnosti
zamítla
- nabídku České spořitelny na zprostředkování prodeje jarní emise spořicích státních dluhopisů
- poskytnutí příspěvku na kočičí bezdomovce o. s. Dobré ruce, Polná – Skrýšov
- žádost MŠ a ZŠ T. G. Masaryka, p. o. , Zastávka, o příspěvek na neinvestiční výdaje školy
za žáky s trvalým pobytem ve Zbýšově, který činí 13 959 Kč
- žádost občanů ze Školní ulice o odstranění stromů, jelikož již začalo vegetační období
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 15.04.2013
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/4/2013/ZM bylo schváleno
3. Hospodaření města za leden až březen 2013, schválení DRO č. 2/2013
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
je ke dni 31.03.2013 stav 15 281 257,32 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši 65 257 tis. Kč,
jsou naplněny na 21 % (13 680 tis. Kč), z plánovaných ročních výdajů 69 415 tis. Kč bylo za leden
vyčerpáno 15 639 tis. Kč, což je 22,5 %. Paragraf Daně, poplatky, dotace je plněn z 23 %.
ZM projednalo a schválilo DRO č. 2/2013, kterým budou navýšeny plánované příjmy o DPPO za obec
o 615 tis. Kč a o dotaci ÚP o 216 tis. Kč, výdaje o částku 250 tis. Kč na VPP.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.03.2013,
který činí 15 281 257,32 Kč
projednalo a schválilo
- DRO č. 2/2013
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/2013/ZM bylo schváleno
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2012, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2012 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2012
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2012 byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních
deskách města od 04.04.2013. O výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2012 –
kontrolu provedli pracovníci KÚ JmK ve dvou termínech, dokončena byla 12. března a nebyly při ní
zjištěny závady a nedostatky, byli členové ZM informováni na 3. zasedání ZM. O plnění rozpočtu jsou
členové ZM informováni pravidelně, zásadní informace byly uvedeny i v Ozvěně 1/2013. Občané
mohli uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu bud' písemně do 19. dubna 2013 nebo ústně na
zasedání Zastupitelstva města dne 22. 4. - žádná připomínka nebyla vznesena.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 dále obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek

Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
ZM projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání
hospodaření města za rok 2012 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Podle zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, je pravomoc zastupitelstva obce v § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířena o schvalování účetní
závěrky obce, t. j. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, sestavené k rozvahovému dni, t. j.
31.12.2012. Zastupitelstvo Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2012 schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2012 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2012 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad
schválilo
- Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2012
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/2013/ZM bylo schváleno
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Na akci Modernizace a intenzifikace ČOV bylo firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r.
o., Vémyslice, prostavěno dosud 15 483 tis. Kč, zbývá proinvestovat 24 706 tis. Kč. Termín dokončení
– září tohoto roku – je reálný. Na SF ŽP byl odeslán požadavek na posouzení dvou změn projektu –
zjednodušení tvaru střechy a zesílení založení nádrží. Důvodem pro změnu tvaru střechy je projektem
navržený atypický tvar prefabrikátů, které jsou schopni vyrobit jen v Plzni v termínech, které by
ohrozily termín dokončení stavby. Jejich výroba a doprava by zásadně zvýšila náklady díla. Staveniště
bylo zajištěno bezpečnostním systémem proti krádežím materiálu, které se zde v průběhu výstavby
opakovaly.
Začátkem dubna se vyskytla porucha na veřejném osvětlení v prostoru kolem kostela. Firma DUR
plus, s. r. o. Zastávka, která VO spravuje, provedla provizorní opravu. Bude však třeba vyměnit kabel,
uložený v chodníku. RM rozhodla, že stejná firma současně provede v úseku od Přibylových po vjezd
na parkoviště u kostela chodník ze zámkové dlažby. Citlivě bude třeba řešit napojení na stávající
dlažbu ze žulových kostek ve sjezdech od obřadní smuteční síně a od kostela.
Firma Miloš Soukup zpracovává nabídku ceny za opravu chodníku u bytového domu SBD Réna
Ivančice na Majrově.
Pokračují jednání ve věci vykoupení pozemků od rodiny H. – zástupci členů rodiny, žijících v ČR a
dědiců z Bulharska, nabídli prodejní cenu pozemků 700, resp. 800 Kč/m2, město bude nabízet
odkoupení pozemků za 250 Kč/m2.
Martin Všetečka upozornil na nedodělky, které zůstaly po opravě kanalizace ve čtvrti Sička. Pan
starosta ujistil, že dodavatel akce, firma Miloš Ryšavý, s. r. o. Vémyslice, dokončí zpevnění překopů
komunikací neodkladně.
MUDr. Ševčík, který zastupoval město na sportovní akci v kulturistice 21.04., zhodnotil její průběh
jako velice vydařený a důstojně reprezentující město u široké veřejnosti, která sleduje dění v tomto
sportovním odvětví.
Pan Josef Nedvěd požádal vedení města o intervenci u správce silnice III. třídy – výtluky na
komunikaci dosahují rozměrů, které ohrožují technický stav vozidel.
Starosta upozornil na připravované stavební úpravy v budově MěÚ (výměna dveří do kanceláří a
osvětlení), které omezí ve druhém květnovém týdnu provoz úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o realizaci investiční akce města Modernizace a intenzifikace ČOV
a o pokračujících jednáních o vykoupení soukromých pozemků v prostoru u Rapantových

- rozhodnutí RM, týkající se opravy části chodníku před kostelem zámkovou dlažbou
v souvislosti s opravou havárie VO; dodavatelem elektro i stavební části bude s. r. o. DUR plus
Zastávka
- kladné hodnocení sportovní akce MO kulturistiky a fitness, konané 21. dubna
- požadavek M. Všetečky na zpevnění překopů na Sičce po dokončení opravy kanalizace
- požadavek J. Nedvěda na zajištění oprav výtluků v silnici III. třídy, který bude adresován SÚS
- informaci starosty o omezení provozu městského úřadu po 8. 5. v souvislosti se stavebními
úpravami v budově radnice
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/2013/ZM bylo schváleno
6. Výběr dodavatele veřejné zakázky Snížení odvlhčení zdiva v suterénu bytovek
na ul. J. A. Komenského 413 - 415
Oslovení dodavatelé předložili nabídku na snížení odvlhčení zdiva suterénu v domech na ul. J. A.
Komenského 413, 414, 415 – firmy Beton Rusín s. r. o. Tetčice, Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s. r. o., Vémyslice a HORT, s. r. o., Vysoké Popovice. Nabídku zpracovala i stavební firma
BARÁK-STAV s. r. o., Brno, Komárov. Otevírání obálek se uskutečnilo 10. dubna za účasti členů
kontrolního výboru ZM.
Nabízené ceny dodávky prací bez DPH pro tři objekty svobodáren (pořadí podle ceny díla, která byla
hlavním kriteriem pro výběr dodavatele):
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice
784 616 Kč
BARÁK-STAV s. r. o., Brno, Komárov
790 122 Kč
HORT, s. r. o., Vysoké Popovice
795 127 Kč
Beton Rusín s. r. o. Tetčice
817 680 Kč
Jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž náklady bez DPH nepřesahují
částku 800 000 Kč, je dle Směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
oprávněna rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky rada města. I na základě doporučení výběrové
komise a podle výše nabízené ceny byla jako dodavatel akce Snížení odvlhčení zdiva v suterénu domů
č. p. 413, 414, 415 vybrána firma Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- výběr dodavatele akce Snížení odvlhčení zdiva v suterénu domů č. p. 413, 414, 415, kterým je na
základě výběrového řízení a usnesení RM č. 7/4/13/RM ze dne 15.04.2013 firma Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice, cena dodávky činí 784 616 Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/2013/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města – prodej pozemků a j.
ZM schválilo v souladu se schváleným záměrem prodej pozemku v majetku města parc. č. 955/2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 208 m2 – orná půda, lokalita Malý díl, části pozemku navazující
na parc. č. 954/2, 955/1, 956/1 a prodejní cenu ve výši 100 Kč/m2, kupující manželé V., Zbýšov.
ZM projednalo a schválilo odkoupení soukromých pozemků na Dolině v k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc.
č. 1063/2 a 1063/3 o celkové výměře 30 m2 za cenu 50 Kč/m2 od pana J. K., Zbýšov. Geometrické
zaměření uhradí město. Změna majitele umožní bezkonfliktní přístup na soukromé nemovitosti v této
lokalitě.
Usnesením 6/6/08/ZM ze dne 23.06.2008 rozhodlo ZM o odkoupení pozemků pod tréninkovým
hřištěm TJ Baník o celkové výměře 20 000 m2 a schválilo nabídkovou cenu, za kterou je obec odkoupí
od soukromých vlastníků – 20 Kč/m2. Po ukončení dědického řízení se s nabídkou prodeje parc. č.
1542/15 o ploše 50 m2 a PK 1158 o výměře 592 m2 aktuálně přihlásily paní J. S. a L. Š. – ZM
schválilo jednomyslně odkoupení pozemků za podmínky stanovené v roce 2008.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- prodej pozemku v majetku města parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 208 m2 – orná
půda, lokalita Malý díl, manželům V., Zbýšov a prodejní cenu ve výši 100 Kč/m2
- odkoupení soukromých pozemků na Dolině v k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1063/2 a 1063/3
o celkové výměře 30 m2 za cenu 50 Kč/m2od pana J. K., Zbýšov

- odkoupení pozemků pod tréninkovým hřištěm TJ Baník Zbýšov – parcel č. 154/15 o ploše
50 m2 a PK 1158 o výměře 592 m2 od paní J. S. a L. Š. za cenu stanovenou ZM v roce 2008
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/4/13/ZM bylo schváleno
8. Různé
Starosta informoval přítomné o Rozhodnutí SF ŽP o poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního
programu Separace a svoz bioodpadu. Město obdrží částku 2 405 400 Kč a s 10 % spoluúčastí města
pořídí mechanizaci na svoz bioodpadu.
V termínu do 10. května bude městu k dispozici nový vůz pořízený z prostředků z programu Snížení
imisní zátěže ve městě.
Předseda kontrolní komise ZM Martin Všetečka informoval o výsledku kontroly pokladny MěÚ dne
22. 4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o úspěšném průběhu zajištění dotací ze SFŽP, díky kterým bude město
vybaveno novou mechanizací pro úklid a údržbu veřejných prostranství a likvidaci bioodpadu
- informaci předsedy kontrolní komise ZM Martina Všetečky o výsledku kontroly pokladny MěÚ
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování
Usnesení č. 8/4/13/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 18,35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 26.04.2013
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................
Starosta: Vratislav Široký

